Podmínky užívání stránek
1.

Obecná ustanovení

1.1. Actum, s.r.o. tímto vydává podmínky a právní omezení užívání internetových stránek (dále
jen "Podmínky") na adrese www.ferznamka.cz (dále jen "Stránky").
1.2. Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají Stránky
(dále jen "Uživatelé").
1.3. Provozovatelem Stránek na uvedené adrese je společnost:
Actum, s.r.o.
sídlo: Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7,
IČO: 250 90 607, DIČ: CZ25090607
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 48835
jednatelé: Tomáš Vondráček, Jan Havel
bankovní spojení: 8510152/0800
(dále jen "Actum").
2.

Užívání Stránek

2.1. Bez souhlasu Actum není dovoleno užívat Stránky jinak než pro vlastní potřebu (jak celek,
tak i jednotlivé části). Jiné užití je možné pouze s předchozím souhlasem ze strany Actum
v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů.
2.2. Přístup a užívání Stránek není zpoplatněno.
2.3. Je zakázáno zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Actum do obsahu či technické
podstaty Stránek. Actum má výhradní právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění
jakékoliv části Stránek.
3.

Odmítnutí a omezení odpovědnosti

3.1. Informace publikované na Stránkách vycházejí z informací, které poskytuje Actum a jejichž
účelem je zejména demonstrace funkčnosti Stránek prostřednictvím prodeje Fér známek.
3.2. Actum vynakládá veškeré úsilí, aby informace obsažené na těchto webových stránkách
byly pro Uživatele užitečné. Actum však nezaručuje ani nečiní záruky o přesnosti, úplnosti
a aktuálnosti těchto informací. Pokud budete potřebovat detailnější informace nebo radu
ohledně nákupu Fér známky, prosím kontaktujte nás na emailové adrese
kontakt@ferznamka.cz.
3.3. Na Stránkách mohou být obsaženy informace, které Actum převzalo ze zdrojů na těchto
Stránkách uvedených. Actum nenese odpovědnost za obsah internetových stránek třetích
subjektů, které lze navštívit prostřednictvím Stránek. Actum také nenese žádnou
odpovědnost za reklamu nebo jinou formu propagace, prováděnou jakýmkoliv třetím
subjektem prostřednictvím Stránek.
3.4. Actum neodpovídá za obsah sdělení umístěných do některých částí Stránek Uživateli
(hodnocení, diskuze) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv
informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou.
Actum odpovídá za obsah informací uložených na žádost Uživatele, jen mohlo-li vzhledem
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k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných
informací nebo jednání Uživatele je protiprávní, nebo dozvědělo-li se prokazatelně o
protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele
a neprodleně neučinilo veškeré kroky, které po něm lze požadovat, k odstranění nebo
znepřístupnění takovýchto informací.
3.5. Actum není povinno dohlížet na obsah ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat
skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.
3.6. Actum vychází z předpokladu, že používání Stránek představuje ze strany Uživatele
souhlas s omezením jeho odpovědnosti.
4.

Závěrečná ustanovení

4.1. Tyto Podmínky je oprávněno měnit a doplňovat pouze Actum. Podmínky používání
Stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.
Datum vydání: 5. února 2020
Actum, s.r.o.
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